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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela XXIV Zwykła 16 – 09 – 2018 r.
1. Nieszpory niedzielne dzisiaj o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnego uwielbiania Boga psalmami.
2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:
► we wtorek – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski;
► w czwartek – święto – Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego
w Legnicy;
► w piątek - święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
3. Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w środę o godz. 18.00.
Modlić będziemy się w intencji dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. W najbliższy czwartek, 20.09.br. na Mszę św. o godz. 16.30 zapraszamy
rodziców i dzieci klas IV szkoły podstawowej, które w tym roku przystąpiły
w naszej parafii do I Komunii św. Prosimy, by dzieci przyszły w strojach liturgicznych, w których
przyjmowały Komunię św. Każdego 20 dnia miesiąca będziemy w bieżącym roku dziękować Bogu za dar
Eucharystii, obecność Jezusa pośród nas w sakramentalnych znakach Chleba i Wina i pogłębiać naszą wiarę
i miłość do Chrystusa Eucharystycznego. Przed Mszą św. okazja do spowiedzi.
5. Wszystkich kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania z klasy VI, VII,
VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum i I ponadgimnazjalnej zapraszamy w przyszłą niedzielę
23.09.br. na Mszę św. o godz. 10.00, a po niej na krótkie spotkanie organizacyjne w sali teatralnej.
6. Jutro przypada dzień imienin Ks. Roberta Gajewskiego. Serdecznie dziękujemy Mu za gorliwą pracę dla
dobra dzieci i młodzieży jako kierownika oratorium, katechety szkolnego, opiekuna grup. Dziękujemy
również za przygotowywanie młodzieży do bierzmowania i zaangażowanie w duszpasterstwo parafialne.
Życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Wspomożycielki. Okazując Mu naszą wdzięczność
i życzliwość pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.
7. Polecam również modlitwie naszego asystenta kl. Mateusza, który w piątek obchodzi imieniny, dziękując
Mu za podjęte obowiązki, jego obecność wśród młodzieży, obecność w naszej wspólnocie zakonnej
i parafialnej.
8. Zapraszamy do odwiedzania naszej biblioteki parafialnej i zachęcamy do korzystania z zebranego w niej
bogatego księgozbioru. Biblioteka będzie czynna od 23.09.br. każdej niedzieli po Mszy św. o godz. 13.00.
9. Rada Parafialne przypomina, że od października br. w każdą III niedzielę miesiąca, zgodnie z przyjętą
tradycją, taca przeznaczona jest na inwestycje i prace remontowe w naszej parafii. Wyrażam wdzięczność
za dotychczas składane na ten cel ofiary.
10. Spotkanie wyjeżdżających na pielgrzymkę do Częstochowy w terminie 16,17.10.br. jutro –
w poniedziałek 17.09.br., po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30 w sali obok kancelarii parafialnej.
Regulujemy również całość kosztów wyjazdu.
11. Na rozpoczęty tydzień – Wam, Drodzy Parafianie, Goście, przyjaciele dzieła salezjańskiego, dziękując
za wierność modlitwie i świadectwo życia chrześcijańskiego w codzienności oraz składane na potrzeby
parafii i Kościoła ofiary, życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Madonny Ks. Bosko.
12. Edycja jesienna DEKANALNEGO KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO rozpocznie się 25.09.br.
o godz. 19.00 w naszej parafii. Spotkania będą odbywać się co tydzień we wtorek o godz. 19.00.

13. W tym tygodniu do Domu Ojca z naszej rodziny parafialnej odeszli: Józef Jarzynka, Andrzej
Gryszka, Jadwiga Derucka. Polećmy Ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczne odpoczywanie racz Im dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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